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INNLEDNING 

 

Fysisk aktivitet og naturopplevelse henger sammen med trivsel og god helse. Alle som bor i vår kommune skal 
ha et bredt og godt tilbud om fysisk aktivitet, og mulighet til å bruke den flotte naturen vi har rundt oss. Gode 
planverk og strategier kan bidra til at forholdene blir lagt til rette for at flere kommer i aktivitet og til at tilbudet 
blir bedre. For å lykkes med de planene som blir lagt er det avgjørende at kommunen har et godt samspill med 
frivillige organisasjoner, og at man sammen forplikter seg til å følge opp og evaluere tiltakene. Ansvaret for 
tilrettelegging for fysisk aktivitet og naturopplevelse er et felles ansvar mellom det offentlige og det frivillige 
foreningslivet. 

Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningsloven. Den følger også kulturdepartementets plankrav i forhold til å 

kunne søke spillemidler til idrett - og friluftsanlegg.  Planen skal rulleres årlig, og revideres minst en gang hver 

valgperiode og dersom det gjøres vesentlige endringer i planen.  

 

MÅLSETTINGER MED PLANDOKUMENTET  

 

• Planen skal legge til rette for at alle i Bø kommune skal ha mulighet til å delta i fysisk aktivitet og 
naturopplevelse ut fra egne forutsetninger og behov. 

• Planen skal synliggjøre Bø kommunes politikk knyttet til fysisk aktivitet og naturopplevelse ovenfor 
kommunens innbyggere og organisasjoner. 

• Planen skal legge en felles strategi for tilrettelegging for fysisk aktivitet og naturopplevelse i vår 
kommune.   

• Planen skal være retningsgivende for kommunens behandling av plansaker der det skal tas hensyn til 
innbyggernes muligheter for fysisk aktivitet og naturopplevelse.  

 

UTARBEIDELSE AV PLANEN 

 

For å få bred forankring og godt samarbeid i planarbeidet har det vært satt sammen en tverrfaglig 
prosjektgruppe. Denne har bestått av representanter fra helse- og sosialavdeling, teknisk avdeling, avdeling for 
skoler og barnehager, idrettsrådet og kulturavdelingen. Kultur har vært administrativt ansvarlig for 
planarbeidet. 

Prosjektgruppen:  

Katie Hanken, kultursjef, leder 

Linda Sommerseth, folkehelsekoordinator 

Einar Botnmark, teknisk sjef 

Morten Rønningen, leder idrettsrådet og lærer ved Bø ungdomsskole 
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Planarbeidet er utført i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser. Den oppfyller de krav som er 
beskrevet i kulturdepartementets ”Veileder for Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet ”. Det har 
vært sendt ut informasjonsskriv til lag og foreninger som har gitt mange gode innspill. Idrettsrådet ble tidlig i 
prosessen orientert og invitert med. Det har vært politisk innflytelse i planarbeidet, og det har vært 
samarbeidet med statlige, fylkeskommunale og andre offentlige myndigheter.  

 

MÅLSETTINGER FOR KOMMUNENS SATSING PÅ FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 

 

Bø kommune skal i samarbeid med de frivillige organisasjonene legge til rette for at alle som bor i vår 
kommune skal ha et bredt og godt tilbud om fysisk aktivitet, og mulighet til å bruke den flotte naturen vi har 
rundt oss. Dette gjelder også funksjonshemmede, eldre eller andre som trenger særlig tilrettelegging. Ansvaret 
for tilrettelegging for fysisk aktivitet og naturopplevelse er et felles ansvar mellom det offentlige og det frivillige 
foreningslivet. 

Bø kommune skal i samarbeid med de frivillige organisasjonene arbeide for at alle som bor i vår kommune skal 
delta i fysisk aktivitet. Dette betyr at man ikke bare skal legge til rette tilbud, men arbeide offensivt for å 
rekruttere innbyggerne med forskjellig alder, forutsetninger og behov inn i fysisk aktivitet og naturbruk.  

I kommunens naturgrunnlag ligger det store muligheter for næringsutvikling innen reiseliv og friluftsliv. 
Gjennom tilrettelegging for fysisk aktivitet og naturopplevelse skal Bø kommune i samarbeid med lokale 
bedrifter bidra til å tilrettelegge tilbud for besøkende.   

Fysisk aktivitet og naturopplevelse henger sammen med trivsel og god helse. Bø kommune skal arbeide for at 
våre innbyggere trives og har god helse.  

 

MÅLSETTINGER FOR KOMMUNENS ANLEGGSUTBYGGING 

 

Bø kommune skal ha som mål å gjøre anlegg og aktiviteter bedre tilrettelagt for funksjonshemmede. Videre 

skal vi tilrettelegge bedre for barn og unge- her særlig i forhold til uterom tilknyttet skoler og barnehager. I 

planperioden skal vi også ha som mål å øke kvaliteten på de eksisterende anleggene foran bygging av nye. Bø 

kommune skal ha i arbeidet med anlegg legge vekt på en helhetlig vurdering der det tas hensyn til allerede 

eksisterende anlegg og aktiviteter i kommunen i frivillig, offentlig og privat sektor. Bø er en flott kommune for 

friluftsliv, og i planperioden skal man ha som mål å utvikle aktiviteter og anlegg tilknyttet friluftsliv. 
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HVORDAN STÅR DET TIL I BØ KOMMUNE I DAG?  

GENERELLE BETRAKTNINGER  

 

I Norge er det en rekke negative utviklingstrekk som også gjelder Bø kommune. Vi har et økende problem med 
fedme. Flere enn før blir rammet av livsstilsykdommer der en viktig årsak er mangelen på fysisk aktivitet. 
Mange sliter med psykiske lidelser. Fysisk aktivitet og naturopplevelse kan virke forebyggende og positivt i 
forhold til fedme, livsstilssykdommer og psykiske lidelser.  

 

ET AKTIVT FRIVILLIG ORGANISASJONS- OG IDRETTSLIV 

 

Bø kommune har et rikt organisasjonsliv, med mange lag og foreninger som tilbyr aktiviteter av ulike slag. I Bø 

har vi tilbud om aktiviteter som dans, fotball, turn, ridning, dykking, alpint, innebandy, skiløyper, svømming og 

mer. Vi har også en aktiv forening for jakt og fiske, aktiviteter gjennom Vesterålen turlag, et aktivt skytterlag og 

trimgrupper. Bø kommune har et flott utgangspunkt både for tilbud om aktiviteter, rekruttering og 

videreutvikling i det allerede eksisterende frivillige organisasjons- og idrettslivet. 

Bø er en kommune med sterke tradisjoner for dugnad. Våre innbyggere tar gjerne i et tak og gir av seg selv for 

å gjøre vår kommune til et godt sted å bo i. Dugnad handler om samhold og samfunnsengasjement og er en del 

av vår identitet. Dugnad er en viktig ressurs for innbyggernes mulighet for fysisk aktivitet og naturopplevelse i 

dag. Bø kommune skal bidra til å ta vare på dugnad som ressurs ved å legge til rett for frivillig sektor gjennom 

samarbeid og bistand. 

Bø idrettsråd er et samordningsorgan for idretten i Bø kommune, valgt av og blant idrettslagene i kommunen. 

Idrettsrådet representerer alle idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund og Norges olympiske komité i Bø 

kommune. 

Idrettsrådet er et idrettspolitisk samarbeidsorgan mellom kommunen og idrettslagene, samt 

paraplyorganisasjon for idrettslagene. Idrettsrådet skal brukes som fagråd og bli bedt om å uttale seg i 

relevante saker, samt ta stilling til søknader og annet som faller naturlig inn under deres ansvarsområde. 

I planperioden skal en ha følgende praksis overfor idrettsrådet: 

• Bø kommune forplikter seg til å benytte Bø Idrettsråd som høringsinstanser i relevante saker. 

• Bø Idrettsråd skal brukes som høringsinstans i saker som berører fysisk aktivitet og idrett i forkant av 

politisk behandling i utvalg, formannskapet eller kommunestyret. Dette er særlig viktig i forhold til 

planverk og den årlige prioriteringen av søknader for spillemidler. Dette gjelder ikke behandlingen av 

kulturmidler. Kultursjefen er koordinator for dette. 

• Bø Idrettsråd skal tilbys representasjon i kommunale utvalg, styrer eller prosesser der dette naturlig 

faller inn under deres arbeidsområde. 
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ET GODT NATURGRUNNLAG 

 

Bø kommune har et godt naturgrunnlag for friluftsliv. Vi har storhavet rett utenfor stuedøra, vakre strender, 

flotte fiskevann og høye fjell. Her er muligheter for alle aldre, forutsetninger og behov. Naturen i Bø er i seg 

selv svært tilgjengelig, det er mange steder bare å stoppe bilen eller gå ut av huset. Bø kommune har et flott 

utgangspunkt for fysisk aktivitet og naturopplevelse i det eksisterende naturgrunnlaget.  

Bø kommune har oppmerkede og til dels tilrettelagte turløyper både for store og små, og tre lysløyper som 

driftes av lag og foreninger. Det er viktig å tilrettelegge turløypene enda bedre, ikke minst ved bedre skilting og 

ved å tilrettelegge for de som har bevegelseshemninger. Det er vanskelig å komme seg ut i naturen for mange 

eldre og for funksjonshemmede. Tilrettelegging for denne gruppen må satses på i fremtiden. Friluftsliv virker å 

være en aktivitet som har økt de senere år, uten at man har konkrete data på dette. Vi har mange trimkasser 

og gode løypeforhold. Bø kommune har lagt ut kart og beskrivelser av en de fleste av de mer populære og 

tilrettelagte turløypene på www.boe.kommune.no.  Vesterålen friluftsråd har startet et omfattende skilting 

prosjekt i Vesterålen der Bø inngår.  Toppturene som inngår i prosjektet TellTur er så langt skiltet i Bø.  Det er 

viktig å fortsette å støtte opp om arbeidet friluftsrådet gjør i kommende planperiode.   

Naturen er sårbar og vi har mindre uberørt natur i vår kommune enn mange tror. Det er ikke så mange steder i 

vår kommune du kan vandre uten å høre lyden fra trafikk eller se veier, trafikk og bygg. Bø kommune skal 

ivareta naturgrunnlaget og friluftslivets interesser i kommunens arealplanlegging og i plansaker.  

 

HELSE OG FOREBYGGING 

 

Det er tre nivåer av forebygging: primær, sekundær og tertiær. Primær forebygging tar sikte på å hemme 

utvikling av sykdom eller skade før det skjer, sekundær forebygging er forsøk på å stoppe eller reversere et 

problem før det blir symptomatisk gjennom tidlig oppdagelse, og tertiær forebygging fokuserer på å redusere 

funksjonshemming og gjenopprette funksjonalitet til folk som allerede er rammet av sykdom eller skade.  

Mens kommunehelsetjenesteloven la oppgavene innen forebyggende arbeid direkte til helsetjenesten i 

kommunen, har Lov om folkehelsearbeid løftet ansvaret til kommunen som sådan, og prinsippet om å fremme 

folkehelse i alle sektorer (« helse i alt vi gjør ») gjelder for kommune, fylkeskommune og stat. Alle kommunens 

etater har dermed ansvaret for folkehelsearbeidet i Bø. Stimulering til fysisk aktivitet er en av flere viktige 

oppgaver.  

Bø kommune er en folkehelsekommune, det vil si at vi har inngått en samarbeidsavtale med Nordland 

Fylkeskommune om folkehelsearbeidet.  

I denne avtalen forplikter kommunen seg blant annet til å:  

• Fremme attraktive bo- og nærmiljø som bidrar til god stedsutvikling og økt fysisk og sosial aktivitet.  

• Å videreutvikle tilbudet frisklivssentralen gir for prioriterte grupper med behov for livsstils veiledning.  

• Å utarbeide en plan for bonære turstier, turveier/sykkelveier, turløyper og andre nærmiljøanlegg som 

integrert del av den kommunale anleggsplan/kommunal plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.  

Helseavdelingen gjør mye forebyggende arbeid, både gjennom legetjenesten, avdeling for psykisk helse og 

helsestasjonen 
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Bø kommune har et aktivitetskort for barn i familier som har tiltak gjennom NAV eller barnevernet som gir 

barna muligheten til å delta i mange forskjellige aktiviteter i Bø kommune, innen både fysisk aktivitet og kultur.  

Dette er et ledd i det forebyggende arbeidet for å utjevne sosiale helseforskjeller.  

Frisklivssentralen i Bø startet opp igjen i 2014 etter å ha vært nedlagt på grunn av manglende ressurser siden 

2009. Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud hvor man kan bli henvist av lege, NAV, fysioterapeut, avdeling for 

psykisk helse eller man kan ta kontakt selv.  

Helsestasjonen og kulturavdelingen har startet familiefredag, et prosjekt som innebærer gratis fysisk aktivitet 

og sosialt samvær hver fredag for alle aldersgrupper. Da er idrettshallen, ungdomsklubben og svømmehallen 

åpen.  

 

 

FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE I SKOLE OG BARNEHAGER 

 

I Bø kommune har vi 3 barnehager, tre barneskoler og en sentral u-skole. I barnehagene er det ca. 89 barn, og 

vi har i alt 245 elever i grunnskolen. (Tall for 2015). 

Barnas barnehage- og skoletid tar 19 år av livsløpet. Holdninger og verdier i forhold til fysisk aktivitet og 

naturbruk etableres i denne fasen av livet, i tillegg til at kroppen skal trenes og utvikles sunt og riktig. Det er et 

generelt problem med inaktive barn og unge som tilbringer mye tid innendørs. Skolene og barnehagene i Bø 

har derfor et særskilt ansvar for å stimulere barn og unge til fysisk aktivitet.  

I følge samarbeidsavtalen med Nordland Fylkeskommune om folkehelse skal Bø kommune ha helsefremmende 

skoler og barnehager innen 2016. Dette innebærer en del kriterier, blant annet er det krav om fysisk aktivitet i 

løpet av dagen. For barnehagen er det krav om 90 minutter fysisk aktivitet hver dag, hvor naturopplevelser og 

nysgjerrighet skal være sentralt i barnas hverdag. For grunnskoler er det krav om 60 minutter fysisk aktivitet 

hver dag.  Aktivitetene bør være varierte og medføre at man blir andpusten og at kroppen blir utfordret fysisk 

på ulike måter.  

Fysisk aktivitet i skolen er forankret i: 

• Opplæringsloven og Læreplanen  

• St meld. 30 (Utdanningsdepartementet): Kultur for læring 

• St. meld 16 (Helsedepartementet): Resept for et sunnere Norge 

• Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet 

• Regjeringens handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 

I arbeidet med planen har vi hatt en bred gjennomgang der foreldre, elever og ansatte ved den enkelte enhet 

har gitt sin beskrivelse av ståsted, og også listet opp hvilke planer de har framover. De enkelte enhetene har 

gitt egne beskrivelser av situasjonen og vi har laget et sammendrag av disse. 
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EIDET BARNEHAGE  

Barnehagen har en "skog" som de disponerer, den ligger i Risnessan, ca. 1.5 km. fra barnehagen. I 

"barnehageskogen" har de lagt til rette med bålplass, stor hengekøye/ nett til mange barn og balanse- tau. I 

området er det også mulighet for barna å utforske terrenget og naturen. Barnehagen har i forrige planperiode 

fått 2 nye desser og gjerde er kommen på plass.  Ved barnehagen er det en ballbinge. 

Eidet barnehagens planer og ønsker: 

Eidet barnehage trenger en oppgradering av lekeapparatene. En del av dem begynner å bli gamle og slitt, og de 

trenges å skiftes ut. 

 

EIDET SKOLE 

Eidet skole har ball binge, huskestativ og sandkasse. Ved skolen ligger den gamle fotballbanen som tilhører 

Malnes Idrettslag. Denne brukes av elevene i skoletiden. Skolen har en mindre akebakke på baksiden. Området 

rundt Eidet skole er vanskelig å tilrettelegge for ny aktivitet. Skolen bruker områdene rundt.  Det er mange 

muligheter til kortere turer, både til fjell, skog og fjære. Om vinteren går elevene på skøyter og leker på 

”skoletjønna”. I siste planperioden ble den planlagte rommelig akebakken realisert og er godt brukt. Det er 

også realisert 2 gapahuk, «Ørnestua» og «Elgstua». 

Eidet skole planer og ønsker: 

Det er planlagt bygd ny crossbanen for sykkel på søndre del av fotballbanen.   

 

STRAUME BARNEHAGE 

I Straume barnehage har de en del utelekeapparater som har stått i 20 år, helt siden barnehagen ble bygd. 

Disse er i dårlig stand og bør byttes ut. Noe nytt har kommet i siste planperiode blant annet en flott sjørøverbåt 

som foreldregruppen har samlet inn penger til og satt opp på dugnad.  Det er også blitt bygd noen nye 

lekeapparat. De har ok sandkasse og ei forholdsvis ny terrengsklie. Barnehagen har også en balansestokk og 2 

små lekeapparat som er i bra stand. Barnehagen er mye i marka, og har en gapahuk ved Saltvatnet som 

foreldrene i barnehagen satte opp. De har også i siste perioden fått «uværshule» som er en hytte inne på 

barnehageområdet som kan brukes i all slags vær. 

Straume barnehages planer og ønsker:  

Straume barnehage har behov for forskriftsmessig lovlig underlag under huskestativ og lekeapparat 

(gummimatter). Det innebærer at det graves dreneringsgrøft i forkant. I tillegg trenger de et lekestativ med 

sklie, klatrevegg, tunell, hus og tau. De vil også gjerne ha hatt et redskapsskjul til sykler og leker, og en 

klatrevegg.  
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STRAUME SKOLE 

Straume skole har i sitt uteområdet ballbinge, akerør, sandvolleyballban, huskestativ, gamle klatreapparater og 

grillhytte. Skolen har tilgjengelig rundt seg flotte uteområder med mange muligheter for frilek.   

Straume skoles planer og ønsker:  

Straume skole ønsker å få ferdigstilt uteområdet slik det ble planlagt i forbindelse med tusenårsstedet. De 

ønsker seg ballansestokker/turnbasseng, taubane, hinderløype, en asfaltert rullestolsti og utescene med 

adgang for rullestolbrukere, utbedret klatrestativ/klatrepyramide, et nytt huskestativ, skateboardrampe, 

sykkelbane, tennisbane og de ser behov for å få uteområdet drenert og ball binge renovert med nytt dekke.  

 

VINJE BARNEHAGE 

Vinje barnehage er en to avdelings barnehage som ligger mellom Bøhallen og Steine skole.  

Barnehagen har et variert nærmiljø som brukes aktivt. Barnehagen har området rundt Skytterbanen med 

hauger og skog, Steinestranda som blir benyttet jevnlig som turmål, Vinjesjøen med båthavna, 

museumsområdet med fjæra, Mannen fra havet og stien rundt odden, området rundt Steine skole med den 

fine ut og gå-løypa, Bøhallen med gressbane, akebakke, gapahuk/lavvo og lysløypa. Fra barnehagen går det 

gang- og sykkelvei rundt skolen, og ved siden av skolen ligger parken med noen lekeapparater. Alt dette blir 

brukt av barnehagen i forbindelse med turdager. Barnehagen har en turdag i uka for alle barna; også de aller 

minste. 

Barnehagens uteområde er bra.  Det kunne kanskje ha vært litt mer kupert. Alle lekeapparatene utfordrer 

barna motorisk og er stimulerende for den grovmotoriske utviklingen.  Barnehagen har også gapahuk på sitt 

uteområde. 

Vinje barnehages planer og ønsker:   

Vinje barnehage har en plan om å få laget en ”barnehageskog” ved Bøhallen med lekeapparater laget av tau og 

garn, som kan bli brukt som et ekstra uteområde med små grupper. Idrettslaget som eier tomta er positive til 

at området brukes. 

 

STEINE SKOLE 

Steine skole har jobbet mye med uteområdet over lang tid. Fysisk aktivitet og naturopplevelse har en klar profil 

i skolens planer, og skolen har lagt til rette for mange aktiviteter. Ballbingen er populær og blir brukt både 

sommer og vinter. Spesielt skøyter er populært om vinteren, og skolen har ca. 35 par skøyter til utlån. 

Akebakken og Hoppbakken ligger ved siden av hverandre, og skolen har et klassesett med ski og staver, samt 

akebrett som de har til utlån. Skolen har også en curlingbane, og i «Torshavn kan elevene ro i 

gummibåter.”Hasseborg” er en hytteby med eget rådhus. Gjennom skoleområdet går det en elv. Her er det 

bygd kaier og små bruer som elevene bruker flittig. I samarbeid med Bø Il bruker skolen gressbanen, lysløypa 

og asfaltert håndballbane. Alt dette ligger på skoleområdet. Skolen har i samarbeid med FAU laget en ”Ut å gå 

løype” med div. apparater. Elevene går hver dag i ca. 20 minutter uansett vær og vind.  I forbindelse med 

tusenårsstedet ble det bygd en lavvo, og gapahuk som blir brukt i undervisningen. Bøhallen ligger rett ved for 

gymnastikk og svømming.  
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Høsten 2015 starter Steine skole opp med trivselsledere. Dette er et program som har til hensikt å øke fysisk 

aktivitet for elevene. FAU betaler deltakelsen i programmet, og trivselslederne vil bli sendt på kurs i løpet av 

september måned. 

Steine skoles planer og ønsker:   

Steine skole ønsker å få laget en nøyaktig planskisse av eksisterende anlegg og prioritere vedlikehold av det de 

allerede har.  

 

BØ UNGDOMSSKOLE 

Fotballbanen er omgjort til friidrettsarena med blant annet oppmerka bane for spyd, kule, diskos, 60 m. Det er 

også montert mål til rugby på idrettsområdet. Det gjenstår en del arbeid for å få fullført tiltaket med tak over 

tribuneanlegg, bod for å lagre utstyr og sekreteriatbod. Basketballstativ er kommet på plass og det er en del 

aktivitet i friminuttene. Volleyballnett er montert opp og volleyballbanen på plena foran skolen brukes flittig i 

sommerhalvåret.  

En løype i terrenget for grunntrening, styrke, utholdenhet er under utarbeidelse. Denne løypa med innlagte 

stasjoner/ apparater er i sin spede begynnelse bak skolen.  

Orienteringskart utarbeida i 1992 er fortsatt i bruk og gjør at nærområdet til skolen brukes mye i 

kroppsøvingstimer på høsten.  

En ballbinge står fortsatt på ønskelista! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vått klasserom – bilder fra valgfag på Bø ungdomsskole våren 2015.  Den spesielle undervisningsdagen ble omtalt i bladet 

«Dykking» og bladet «Utdanning»!  Foto: Øystein Ingvaldsen 
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KULTUR, FRITID OG FRILUFTSLIV 

 

Bø kommune har prioritert gratis trening for barn og unge ved at kommunen kjøper treningstid. Det betyr at 

barn og unge i dag kan bruke Bøhallen og Lunahallen/kunstgressbanen gratis. Dette er en ordning som man 

politisk så langt har ønsket å videreføre, og på sikt vurdere å utvide gitt at det er økonomisk mulig.  

Ved å gi økonomisk tilskudd i form av kulturmidler skal Bø kommune stimulere til blant annet fysisk aktivitet og 

naturopplevelse ved å støtte frivillig sektors arbeid. I 2015 er kulturmidlene 80 000, og dette er lite midler sett i 

forhold til aktiviteten i dag i lag og foreninger. Det er viktig at kommunen i den grad det er mulig prøver å legge 

til rette for det frivillige arbeidet da også gjennom økonomisk støtte.  

Bø kommune er med i ”Den kulturelle skolesekken” og ”Den kulturelle spaserstokken”. I disse planene er det et 

mål å la tiltak som kan knyttes opp mot fysisk aktivitet inngå. Bø kommune har ungdomsklubb der fysisk 

aktivitet og naturopplevelse er en viktig del av tilbudet. Ungdomsklubben arrangerer Åpen hall, FamilieFredag 

og andre aktiviteter som turer, aktivitetsløyper og lignende. Som en del av det regionale samarbeidet drar også 

ungdomsklubben på BaseCamp hvert år.  

Fysisk aktivitet er også viktig i festivalen Reginedagan. Reginedagan er en festival som arrangeres av frivillige 

men med Bø kommune som sekretariat og eier. I festivalen er det mange turer der man kombinerer fortelling 

og kystkultur med fysisk aktivitet. 

Gjennom prosjektet ”Eventyrkommunen Bø” arbeidet Bø kommune i samarbeid med frivillig sektor blant annet 

med bedre tilrettelegging av turløyper og skilting. Prosjektet ble rettet særlig mot reiselivet, men bidrar til 

bedre tilrettelegging av naturbruk i vår kommune for alle. Videreutvikling av turløyper er et mulig 

satsingsområde for Bø kommune i fremtiden. På Bø kommunes nettsider er det lagt ut en rekke kart og 

beskrivelser som viser mange av de løypene som i dag er tilrettelagt.  

 

BEHOV I FORHOLD TIL ANLEGG OG AKTIVITETER 

 

Bø er en kommune preget av befolkningsnedgang de senere år. Gode tilbud for fysisk aktivitet og 

naturopplevelse er viktig for trivsel og rekruttering av nye innbyggere og skal prioriteres både av kommunen og 

frivillig sektor. Samtidig er det viktig at vi klarer å ta vare på de anleggene vi har, og vi har behov for å utbedre 

eksisterende bygningsmasse. En del av disse må også utbedres i forhold til krav om universell utforming. Bø er 

en av kommunene i Norge med flest eldre i forhold til folketall. For at denne gruppen ikke skal være ekskludert 

har vi et særlig behov for å prioritere universell utforming i planperioden.  

I vår kommune har vi, sett i lys av kommunens størrelse, et bredt og godt tilbud innen idrett. Samtidig er det en 

rekke aktiviteter som er populære i dag der vi ikke har tilrettelagte anlegg.  I prioriteringen av nye idretter er 

det særlig viktig å legge vekt på aktiviteter som kan appellere til ungdom. Bakgrunnen for dette er at vi har 

størst frafall blant ungdom i ungdomsskolealder, og at vi bør prioritere gode aktiviteter og rekrutteringstiltak 

rettet mot denne gruppen.  
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Bø har et godt og variert naturgrunnlag som gir gode betingelser for friluftsliv, og bøfjerdingene er flittige 

brukere av naturen både til lands og til havs. Naturgrunnlaget er også viktig for næringsutvikling, ikke minst i 

forhold til reiselivet. Selv om løypenettet er godt utbygd, har vi behov for bedre skilting, tilrettelegging, 

universell utforming, informasjonsmateriell og annet. I planperioden har vi behov for å utvikle aktiviteter og 

anlegg tilknyttet friluftsliv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bøs nye kulturbygg: Bø friluftsgalleri og Kultursalen, Bøhallen.  Foto: Øystein Ingvaldsen 
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RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN 

Bø kommune vedtok for første gang planen for fysisk aktivitet og naturopplevelse i 2010.  Planen gjaldt fra 

2011 – 2014.  Planer før 2010 bestå av årlige handlingsplaner med tittel «Handlingsplan for idrett, lek og 

friluftsliv».  Planen ble utsatt revidert i 2014 til 2015.  En evaluering kan vise til perioden 2000 – 2015 med 

særskilt oppmerksomhet til planperioden 2011 - 2015.  Anlegg som har fått midler i perioden 2000 - 2015 

 Tildelt 2004 Tildelt 2003 Tildelt 2002 Tildelt 2001 Tildelt 2000 

BØ (N.)    368 000   1 522 000   2 069 000    543 000    762 000 

     1867000104-Straume fotballhall     780 000    900 000   

     1867000201-Steine Stadion    328 000     

     1867000204-Sikan lysløype        221 000 

     1867000206-Steine stadion sandvolley     23 000    

     1867000502-Straume Stadion sprint     17 000    

     1867000902-Bøhallen, steine, basseng     35 000      456 000 

     1867001201-Straume samfunnshus     467 000    300 000   

     1867001601-Bø skytebane           373 000  

     1867001603-Bø skytebane      554 000   

     1867002401-Steine skole skilek        57 000 

     1867002402-Steine skole ballbinge      200 000   

     1867002403-Steine skole skaterampe    40 000     

     1867002501-Bø nærkart        28 000 

     1867002601-Ringstad bygdehus      115 000    50 000  

     1867002701-Bøstrand turløype       120 000  

     1867002801-Straume skole ballbinge     200 000      0  

 Tildelt 2009 Tildelt 2008 Tildelt 2007 Tildelt 2006 Tildelt 2005 

BØ (N.)    266 000     0     0    333 000    567 000 

     1867000901-Bøhallen, steine    109 000      286 000  

     1867001101-Øyjordmarka alpinanlegg    35 000      47 000  

     1867001605-Bø skytebane         367 000 

     1867002404-Steine skole hoppbakke    82 000         

     1867003001-Eidet skole ballbinge        200 000 

     1867003501-Turløype Klaksjord    40 000         

 Tildelt 2014 Tildelt 2013 Tildelt 2012 Tildelt 2011 Tildelt 2010 

 0    382 249 3 072 955   1 184 796    356 000    

     1867000903-Bøhallen     382 249 2 660 955 165796  

     1867003801-Fugletitterstien     170 000 

     1867003801-Fugletitterstien     14 000 

     1867002203-Guvåghytta – uthus     172 000 

     1867001101-Øyjordmarka alpinanlegg      193 000      

     1867001001-Øyjordmarka skiløype      219 000      

     1867000101-Straume kunstgress       1 001 000     

     1867003401-Turløype Sinahula       18 000  

     Tildelt 2015 

BØ (N.)         343 000     

     1867001101-Øyjordmarka alpinanlegg           343 000 
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I perioden 2000 – 2009 har Bø kommune mottatt 6 430 000 i støtte i form av spillemidler.  I perioden 2010 – 

2015 har Bø kommune mottatt 5 339 000 i støtte i form av spillemidler.   

Evalueringen av forrige planperioden viser en stor utvikling på anleggssiden i vår kommune.  Det største 

prosjektet som ble gjennomført i perioden var et kulturbygg – kultursalen på Bøhallen.  Skagen kino fikk splitter 

ny og moderne kinosal og Bø fikk en allsidig og flott kultursal. Det er i 2015 også bygd en Friluftsgalleri på 

museumsområdet.  Galleriet er en kunstutstilling bygd i friluft og området er oppgradert som park.  Utstillingen 

er universalutformet og er attraktiv som turmål i kommunen.  Fk Luna fikk nytt kunstgress i perioden og 

Straume IL har fått innvilget 3 søknader og jobbet jevnt og trutt med oppgradering på Øyjordlia der spillemidler 

bidro til nytt lagerhus, oppgradering av lysløype og alpinanlegg.  Straume IL og Bø IL har i forrige planperiode 

skaffet seg tråkkemaskin.   

I perioden 2010-2015 er det søkt om ca 8 000 000,- i spillemidler og innvilget over kr 5 000 000.  Nivået på 

antall søknader og kvaliteten på disse er god.  Det er allikevel mye å sette seg inne i for alle som jobber for 

utvikling og det er derfor viktig at Bø kommune i ny planperiode fortsetter å prioritere informasjon og 

oppfølging i forhold til frivillig sektor når det gjelder mulighetene for tilskudd fra spillemidler.  Det ble 

eksempelvis gjennomført et tilskudds kurs for lag og foreninger i begynnelsen av 2015 som var et vellykket 

tiltak.   

Det har vært en god utvikling på folkehelsesatsningen i Bø kommune.  Det ble tilsatt folkehelsekoordinator som 

har ansvar for å koordinere folkehelsearbeid.  Kommunen har gjennom bindende avtale med Nordland 

fylkeskommune blitt et folkehelsekommune.   

Bø kommune har også etablert frivilligsentral i 2014.  Med denne satsningen ventes det enda bedre 

samhandling mellom offentlig og frivilligsektor der tiltak som relaterer til fysisk aktivitet og naturopplevelse kan 

inngå.   

Det har vært en del forbedringer på utearealene til skolene og barnehagene.  Antall barnehager i Bø er i 

perioden redusert fra 5 til 3.  Med nedleggelse av Fjærvoll barnehage og en privat barnehage er utearealet 

tilsvarende redusert.  Det har tross dette blitt tilsvarende forbedringer på eksisterende utearealer. 
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FORHOLD TIL ANDRE PLANER 

 

«Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse» er en delplan av kommuneplanen.  Kommuneplanens 

samfunnsdel med handlingsplan 2014-2026 ble vedtatt høsten 2014 og er retningsgivende for denne 

revideringen.  Visjonen i kommuneplanen er «Det gode liv i Bø».  Målsetningen for denne delplanen 

«Bøfjerdinger skal trives og ha god helse» underbygger visjonen og målene i kommuneplanen.  Tiltak i denne 

planen skal være forankret i økonomiplanen, og i de årlige budsjettvedtak.  Revideringen av kommuneplanens 

arealdel vil komme i etterkant av ferdigstillelsen av denne planen, og man skal i planarbeidet la ”Plan for fysisk 

aktivitet og naturopplevelse” være retningsgivende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Bård Meløe, Vesterålen friluftsråd 
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HANDLINGSPROGRAM/ ANLEGGSPLAN 

 

POLITISKE PRIORITERINGER  

 

I det årlige arbeidet med prioriteringer av anlegg og aktiviteter er det viktig å ha noen overordnede kriterier 

som gir politisk og faglig retning for arbeidet. Bø kommune har valgt å prioritere anleggsutbygging og tiltak 

innenfor fysisk aktivitet og friluftsliv med utgangspunkt i følgende kriterier:  

• Aktiviteter og anlegg tilrettelagt for funksjonshemmede prioriteres. 

• Aktiviteter og anlegg som gir tilbud til barn og ungdom prioriteres. 

• Aktiviteter og anlegg i skolekretsene / tilknyttet skoler og barnehagers uterom prioriteres. 

• Vedlikehold og utvikling av eksisterende anlegg prioriteres. 

• Det prioriteres å tilrettelegge for nye idretter / aktiviteter, heller enn å bygge ut de eksisterende. Økt 

kvalitet på de eksisterende anleggene er unntatt denne prioriteringen.  

• Det skal i prioriteringen gjøres en helhetlig vurdering der det tas hensyn til allerede eksisterende 

anlegg og aktiviteter i kommunen i frivillig, offentlig og privat sektor.  

• Aktiviteter og anlegg tilknyttet friluftsliv prioriteres. 

Den politiske behandlingen av prioriteringen av anlegg og aktiviteter vil alltid måtte sees i sammenheng med 

hvilke søknader som bli levert til og godkjent av kommunen årlig.   

 

ØKONOMI 

Store deler av bygningsmassen i Bø tilknyttet fysisk aktivitet og naturopplevelse eies og driftes av lag og 

foreninger. Bø kommune drifter i dag verken idrettshaller eller svømmebasseng.  Alle tiltak i planperioden der 

Bø kommune er tiltakshaver eller har noe form for økonomisk forpliktelse skal sees i sammenheng med 

kommunens økonomiplan, og avhenger av nødvendige årlige budsjettvedtak. Dette gjelder både bygging og 

drift. For økonomiplan tilknyttet planen vises det derfor til vedtatt økonomiplan for Bø kommune og til de 

vedtatte budsjetter for kommunens drift og investeringer. 
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REGISTRERTE SØKNADER OVERFØRT FRA FORRIGE PLANPERIODE – I PRIORITERT REKKEFØLGE 

 

ORDINÆRE ANLEGG: 

Prosjekt Anleggsnummer Anleggsenhet Søknadsdato Søker Søknadssum 

Alpinanlegg 
prisstigning 

1867001101 Øyjordmarka 
alpinanlegg 

2014, 2015 Straume IL 55 000 

Garasje, 
lagerbygg 

1867000207 Steine stadion, 
garasje og 
lagerbygg 

2009, 2010, 
2014 

Bø IL 295 000 

Rehabilitering 
tak Bøhallen 

1867000901 Bøhallen, 
Steine 

2014 Steine 
Grendehus SA 

456 812 

Leirdueanlegg 1867004001 Bø skytebane 
lerduebane 

2011 Bø jeger og 
fiskerforening 

68 000 

 

NÆRMILJØANLEGG: 

Prosjekt Anleggsnummer Anleggsenhet Søknadsdato Søker Søknadssum 

Bø 
ungdomsskole 

1867000404 Ballbinge 2015 Bø 
kommune 

280 000 

 

LØYPETILTAK OG OVERNATTINGSHYTTER: 

Prosjekt Anleggsnummer Anleggsenhet Søknadsdato Søker Søknadssum 

Nytt naust, 
Guvågshytte 

  2015 Vesterålen 
Turlag 

200 000 

 

KULTURBYGG: 

Prosjekt Anleggsnummer Anleggsenhet Søknadsdato Søker Søknadssum 

Friluftsgalleri for 
Skulpturlandskap 
Nordland 

1867004201 Friluftsgalleri for 
Skulpturlandskap 
Nordland 

2015 Bø 
kommune 

950 000 

UL Midnattsol 1867002901 Midnattsol 
samfunnshus, 
Eidet 

2010, 2011, 2012, 
2013 (var ikke 
oppdatert/fornyet 
2014, 2015) 

UL 
Midnattsol 

322 500 
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PLANLAGTE PROSJEKT – UPRIORITERT REKKEFØLGE 

 

Prosjekt Sted Søker 

Villmarksleir, lager/foreningshus, 
parkering/avkjørsel 

Langvatnet, Småskogen Bø jeger og fiskerforening 

Bø skytebane 

Elektronisk stang/felthurtigbane 

Elektroniske skiver på 200 m 

Renovering av tak og vegger på 
skytterhus 

Sikan Bø skytterlag 

Bø ungdomsskole, ballbinge Asterset Bø kommune/FAU 

Straume skole, aktivitetspark Straume Bø kommune/FAU 

Turløyper i forlengelse av 
eventyrkommuneprosjektet 

Brenna-Vetten, Krabvaag/Nykvåg 
Hovden, Skata/Sund, Breitinden, 
Føregravene, Mjåsundet/Vea.  
Evt. flere. 

Lag og foreninger/Bø kommune 

Turløyper i Bø kommune – 
skilting og merking 

Flere Vesterålen friluftsråd/Bø 
kommune/lag og foreninger 

Straume isbane og flerbruksflate Straume FAU Straume skole/Straume IL 

Lysløype Sikan – rehabilitering Sikan, Steine Bø IL 

Kunstgress/nytt toppdekke 
gressbane 

Steine Bø IL 

Kjøp av Oksneset Oksneset Vesterålen Friluftsråd/Bø 
kommune/Vesterålen Turlag 

Oppgradering av 
bassenget/energibesparende 
tiltak 

Oppgradering av det elektriske 
anlegg 

Bøhallen Bøhallen SA 

 

Bygging av nytt lagerbygg 
tilsluttet fotballhallen 

Rehabilitering av fotballhall 
innvendig/rehabilitering klubbhus 

Lunahallen FK Luna 

Flytebrygge Steinesjøen Bø dykkerklubb 

Naust  Område Fjærvoll-Steine Bø havkajakklubb 

Badeplass ved Pollåsvatnet 

Turløype Pollen-Veatinden-
Jurmannen-Vetten-
Lynghaugtinden 

Pollen Ringstad Bygdelag 
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AKTIVITETSPLAN 2016 - 2019  

Prosjektene i aktivitetsplanen forutsetter samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor.  

Prosjekt Om aktiviteten 

Handlingsplan for fysisk aktivitet 
og naturopplevelse 

Ny plan for 2016 – 2019. Rulleres årlig i perioden.  

Ansvar: Tverrfaglig/kultur ved kultursjef. 

Den kulturelle skolesekken.  Årlige tiltak i planperioden der fysisk aktivitet inngår.  

Ansvar: Kultur/skole  

Den kulturelle spaserstokken 

 

Målsetting om å få fysisk aktivitet i form av turer og lignende 
innarbeidet i tiltaket. Tiltaket omfatter bl annet kulturkafe og 
sittedans. Ansvar. Kultur ved kultursjef. 

Aktivitet for ungdomsklubben 

 

Åpen hall og andre faste idrettsaktiviteter for ungdom. 

Turer og lignende med fysisk aktivitet i form av aktivitetsløyper og 
annet. 

Oppdateres kontinuerlig i planperioden. 

Base Camp 

Ansvar: Kultur ved ungdomsleder. 

FamilieFredag Åpen hall, svømmebasseng, ungdomsklubb og kafe – gratis for alle 
på Bøhallen hver fredag.  

Ansvar: Kultur ved ungdomsarbeid og Folkehelse ved 
folkehelsekoordinator 

Gratis trening for barn og unge Bø kommune betaler hall-leie for barn og unge i anleggene 
Bøhallen og Lunahallen. 

Avhenger av årlige budsjettvedtak.  

Ansvar: Kultur ved kultursjef.  

Videreføring av aktiviteter startet 
av Fysak 

Fysak har i dag ingen aktivitet i kommunal regi. 

Aktivitet videreført av frivillige 3 dg i uka - svømming. Kommunen 
betaler hall-leie.  

Ansvar: Helse 

Babysvømming  

 

Tilbud om ukentlig svømming uten instruktør. 

Ansvar: Helsestasjonen. 

Trening for funksjonshemmede Trening for funksjonshemmede med fysioterapeut. 

Ansvar: Åpen omsorg.  

Felles idrettsdag/Tinestafett for 
skolene 

Årlig arrangement i planperioden.  

Ansvar: Skole ved rektorene. 

Idrettsdag for gruppen 13 – 19 år Årlig arrangement i planperioden.  

Ansvar: Bø Idrettsråd.  

Vårres unga – vårres framtid, BUT Prosjekt der også fysisk aktivitet for barn og unge inngår.  

Ansvar: Tverrfaglig team 

Frisklivssentral Lavterskel tilbud for folk som ønsker livsstilsendring.  Fysisk 
aktivitet og kosthold. Ansvar: Helsestasjon 
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